NIEUWSBRIEF
Jaargang 28, aflevering 3
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www.basisschooldeboemerang.nl
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KALENDER
27 sept. Start Kinderpostzegelactie
27 sept. Sportdag groep 3 t/m 8
29 sept. Studiedag team
Alle leerlingen vrij
4 okt. Start Kinderboekenweek
5 okt. De school is dicht, er wordt
geen onderwijs gegeven.
6 okt. 8.30u.: opening KBW
10 okt. bezoek bibliotheek gr.3, ¾, 4
en 5
12 okt. bezoek bibliotheek gr. 6

DATA LANGE(RE) TERMIJN
16 t/m 20 okt. Herfstvakantie
22 nov. Studiedag OBO: alle leerlingen
vrij.

COMPENSATIEVERLOF,
DUURZAME INZETBAARHEID
EN ANDERE WISSELINGEN
VAN LEERKRACHTEN
25 sept.
27 sept.
2 okt.
3 okt.

Juf Nanda vrij (juf Connie)
Juf Joke vrij (juf Connie)
Juf Nanda vrij (juf Connie)
Juf Joke vrij (juf Connie)

JARIGEN
Tot aan de volgende nieuwsbrief zijn
de volgende kinderen jarig:
29-09
28-09
3-10
4-10
8-10
8-10

Walid Jill Ouarchid
Lola Joosse
Lars Stappershoef
Yinthe van den Berk
Benthe van Rossum
Alexis Spijkerman

SPORTDAG
Beste ouders,

6
4
7
6
6
3

Allereerst hartelijk dank voor de vele
aanmeldingen voor hulp tijdens onze
sportdag !
Hieronder de nodige informatie
betreffende de sportdag.
Alle kinderen van groep 3 tot en met
8 dienen woensdag 27
september tussen 8.20-8.30u.
aanwezig te zijn op de sportvelden
van Seolto.
Om 12.15 moeten de kinderen daar
ook weer worden opgehaald !
Het is raadzaam dat de kinderen in
sportkleding naar het sportveld komen.
Wat te doen als het regent:
Mocht het woensdag regenen, dan
moeten de kinderen toch bij de
sportvelden worden gebracht.
Wij lopen, indien de sportdag wegens
regenweer niet doorgaat, gezamenlijk
terug naar school.
U krijgt dan via de mail een bericht dat
de kinderen om 12.15 op school
opgehaald kunnen worden.
Fruit en drinken:
Er wordt door de ouderraad voor fruit
en drinken gezorgd, maar ze mogen
natuurlijk extra drinken meenemen.
Mocht u als ouder toch iets extra’s mee
willen geven, dan liever géén snoep.

STAKING 5 OKTOBER
Afgelopen donderdag ( 21 september)
heeft u een brief ontvangen vanuit ons
bestuur (OBO) over de staking op 5
oktober. Ons bestuur heeft besloten
dat op 5 oktober alle scholen geen
onderwijs verzorgen. De Boemerang is
dus op 5 oktober gesloten. Wij willen u
vragen om voor die dag opvang te

regelen voor uw kind (-eren). Mocht dit
niet lukken dan kunt u contact
opnemen met de Roef. Aan deze
opvang zijn wel kosten verbonden voor
u als ouders. Hopelijk steunt u PO in
actie en heeft u begrip voor deze
staking.
Voor vragen kunt u terecht bij de
directie.

BIBLIOTHEEKBEZOEK
Tijdens de Kinderboekenweek brengen
verschillende groepen een bezoekje
aan de bibliotheek.
Zij ontvangen ons graag in de
bibliotheek op de volgende momenten:
10 oktober 9:00-10:00 groep3
10 oktober 10:00-11:00 groep 3-4
10 oktober 11:00-12:00 groep 4
10 oktober 13:30-14:30 groep 5
12 oktober 9:00-10:00 groep 6

zwerkbal, hutten bouwen, vossenjacht,
het dierengeluidenspel, een circuit en
de fototocht. We hadden een groot bos
waar we de spellen speelden. Wij
deden Stratego in het bos. Want dan
kon je je goed verstoppen in bossen en
hutten.
Het eten dat werd verzorgt was ook
heerlijk. De eerste avond aten we
pannenkoeken en de tweede avond
hadden we barbecue. We hadden ook
corvee. Elke groepje moest wel iets
doen. Zoals afwassen, opdekken en
afdekken.Het was een superleuk
kamphuis met een speeltuin.
Uiteindelijk had het groepje
Ravenklauw gewonnen, want hun
hadden de meeste punten bij de
spellen. Dit was de
NieuwsbriefGeschreven door: Maartje

Het programma bestaat uit een
presentatie waarin spannende boeken,
‘enge kinderboekfiguren’ en schrijvers
van enge boeken centraal staan.
Aansluitend is er een speurtocht door
de bieb, waarbij de kinderen in de
bibliotheek opdrachten moeten
uitvoeren.

SCHOOLKAMP GROEP 8
Wij zijn met groep 8 op schoolkamp
geweest. ‘Het Ossekopke’, zo heette
het kamphuis waar we sliepen. We
gingen van Maandag tot woensdag,
het was super leuk! De begeleiders
waren Stephanie, Daniëlle, Cynthia,
Melanie en Derya. En de meesters
Kevin en Corné.Het thema was Harry
Potter. Dus we hadden 4 groepen.
Huffelpuf, Griffoendor, Zwadderich en
Ravenklauw. Ieder groepje had een
begeleider.
We hebben elke dag genoten van de
leuke spellen die er waren
georganiseerd. Zoals levend Stratego,

NIEUWE IBER
Voor diegenen die haar nog niet
kennen is hierbij een foto van Lianne
Roks, sinds de zomervakantie onze
nieuwe IBer.

NIEUWS VANUIT DE
OVERBLIJF

onderling geruild worden.
De overblijfkrachten.

Overblijf coördinatrice

JUMBO SPAREN VOOR JE
SCHOOL

Na enkele jaren deze functie vervuld te
hebben, moet ik helaas deze functie
wegens medische redenen vanaf dit
schooljaar neerleggen. De taken die bij
deze functie horen worden vanaf dit
schooljaar door 3 dames uitgevoerd.
Zelf blijf ik wel 2 dagen overblijven op
de Boemerang.

Elke basisschool kan wel een steuntje
in de rug gebruiken. Daarom stelt
Jumbo voor deze ‘Sparen voor je
School’ actie onder de deelnemende
basisscholen, per regio, een te
verdelen budget beschikbaar.
Onze school doet ook mee. Tijdens de
actieperiode ontvangt u bij iedere €
10,- een schoolpunt met een unieke
code bij de deelnemende Jumbowinkel in Zevenbergen. Dit schoolpunt
kun u toekennen aan onze school .Hoe
meer punten wij toegekend krijgen hoe
hoger ons budget wordt. Meer
informatie vind u op
www.jumbosparenvoorjeschool.nl.
De actie start begin oktober.

De dames die de taken overnemen
zijn:
Jennifer Schroeder : aanspreekpunt
onderbouw en dagelijkse lijsten
Irene lok : aanspreekpunt bovenbouw
Jacquelien van Slochteren :
administratie
Voor informatie en of opmerkingen
kunt u mailen naar
overblijfbestuur@hotmail.com
U krijgt dan zo snel mogelijk een
reactie terug
Annemiek de Groot : financieel
coördinatrice
deboemerangoverblijf@hotmail.com
Diana Bergmans
Overblijfspullen
De meeste overblijvers nemen een
bakje en beker mee waarop hun naam
staat. Er zijn echter ook overblijvers
waarbij er geen naam op de bekers,
pakjes of bakjes staan. De
overblijfkrachten zullen dan met
watervaste stift de naam op de bakjes
of bekers zetten. Zo is het duidelijk
welke spullen van wie zijn.
De overblijfkrachten merken dat
sommige overblijvers steeds meer
snoep meenemen of meekrijgen in hun
bakje. De overblijvers mogen maar 1
klein snoepje of koekje meenemen.
Liever hebben de overblijfkrachten dat
er een gezonde snack meegegeven
wordt. Er mag ook geen snoep of koek

WEETJES VAN DE KLEUTERS
Weetjes van de kleuters voor de ouders.
Wist u dat :
Kleuters vaak en zelf hun jas, schoenen
en kleding aan- en uittrekken.
Ze heel trots zijn wanneer ze anderen
kunnen en mogen helpen.
Het heel handig is als ze kleding en
schoenen aan hebben die ze zelf aan en
uit kunnen doen.
We in de gymzaal in ons ondergoed
met gymschoenen zonder zwarte zool
sporten.
Er ook wel eens een ongelukje gebeurt en
we dan verschoning van school aangeven.
We de verschoning graag snel en
gewassen terug krijgen
We nog op zoek zijn naar ondergoed,
leggings en joggingbroeken vanaf maat
104.
Het fijn is als uw zoon of dochter voor het
naar school gaan thuis even gaat plassen.
U in de klas snel afscheid neemt van uw
zoon of dochter.
We starten met een nieuw thema :
Griezelen.
Hiervoor zoeken wij nog spullen, zie brief
bij de deur van de klas.

BIJLAGEN OUDERVERENIGING
In een bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u het financieel jaarverslag van de
ouderraad, dat is gecontroleerd en goed bevonden door 2 ouders.
Een andere bijlage betreft het jaarverslag van de ouderraad. Dit kunt u ook vinden op
onze website
www.basisschooldeboemerang.nl onder het hoofdstuk Oudervereniging: berichten.

WEEK VAN DE OPVOEDING
Zoals ieder jaar vindt in de eerste week van oktober de Week van de Opvoeding
plaats. Centrum jeugd en Gezin organiseert samen met gemeente Moerdijk,
MoerdijkFit, Kindercentra de Roef en Jongerenwerk Moerdijk een aantal activiteiten.
Ook wordt er een ontwerpwedstrijd georganiseerd. Kinderen mogen hun eigen
speeltuin ontwerpen en kunnen daarmee kaartjes winnen voor Speelnatuur
Tiengemeten. In de bijlage vindt u het PDF-bestand.

